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Biographies and Genealogy
In Real Life : My Journey To A Pixelated World / Joey Graceffa with Joshua
Lyon._New York, NY : Keywords Press, 2015._ 257 pages.
927.9145028/G729

Engineering
Engineering Mechanics : Statics / R.C. Hibbeler, SI Conversion by : Kai Beng
Yap._Hoboken : Pearson Education, 2017._ 684 pages.
620.1053/H624

Fiction
Milkman : A Novel / Anna Burns._Minneapolis : Graywolf Press, 2018._ 352
pages.
F /B963/ M
The Shadow Of The Wind / Carlos Ruiz Zafon ; Translated by : Lucia
Graves._London : Phoenix, 2005._ 510 pages.
F/ Z17/ S

Islam
Islamic Perspectives On Sustainable Development / Edited by : Munawar
Iqbal._London : Palgrave Macmillan, 2005._xxi, 242 pages.
218.4338927/ I35
Islamic Finance And Economic Development / Edited by : Munawar Iqbal and
Ausaf Ahmad._New York, NY : Palgrave Macmillan, 2005._xxi, 240 pages :
216.92/I35

Palestine history
From the Sea to the River : Three Phases of Settler Colonialism : The
Destruction of Historical Palestine by European Migrants to Create A Jewish
State 1917 - 1948 - 1967 / Ibrahim I. Matar._Jerusalem : Matar, 2021._ 176
pages.
956.4/M425
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Sociology
When In The Arab World : An Insider's Guide To Living And Working With Arab
Culture / Rana F. Nejem._Amman : Yarnu, 2016._ 262 pages.
305.8927N338
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اإلدارة العامة
الميزانيات تحليلها و مناقشاتها  /تأليف  :محمد عبد القادر عمرو_.عمان  :عمرو،
 106_.2021صفحة.
 352.4عمر
الوزارات األردنية  : 2021-1921مائة عام على تأليف أول وزارة أردنية  /إعداد وتحرير  :نبال
تيسير الخماش_.عمان  :وزارة الثقافة 396_.2021 ،صفحة.
 353.109565أرد

اإلسالم
فاتتني صالة  /إسالم جمال_.القاهرة  :دار زحمة كتاب للنشر و التوزيع208_.2018 ،
صفحة.
 216.21جما
رعاية السويد لذوي اإلحتياجات الخاصة من منظور إسالمي  /تأليف  :جمال موسى
عيسى أيو قدوم ؛ تقديم فضيلة األستاذ الدكتور  :أحمد إسماعيل نوفل_.عمان  :أبو قدوم،
 2_.2021جزء.
 218.43059009485أبو
من المؤمنات نساء  /عبد الرحمن مقبل_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع،
 207_.2021صفحة.
 210.922مقب
وهم اإلنتظار  :اإلحتضار و اإلنتظار ،الحضور و الظهور ،األمة و اإلمام / .عصام الحسيني
الياسري_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع 539_.2019 ،صفحة.
 214.75ياس
دور اإلرادة في أحكام الزواج و الطالق و الوصية  :دراسة فقهية مقارنة  /الدكتور محمد
خضر قادر_.عمان  :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع 399_.2010 ،صفحة.
 216.5قاد
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مع النبي صلى هللا عليه و سلم  /أدهم شرقاوي "قس بن ساعدة"_.الكويت  :دار كلمات
للنشر و التوزيع 288_.2019 ،صفحة.
 213شرق

اإلقتصاد
األصل األكثر قيمة لديك  7 :خطوات لزيادة الثراء = Your Most Valuable Asset : 7 Steps
 / to Growing Richبراين ترايسي_.الرياض  :مكتبة جرير 88_.2019 ،صفحة.
 332.02401ترا
الحماقات التي يفعلها األشخاص األذكياء بأموالهم  :ثالث عشرة طريقة لتصحيح أخطاءك
المالية The Dumb Things Smart People Do With Their Money : Thirteen Ways To
 / Right Your Financial Wrongsجيل شليزنجر_.الرياض  :مكتبة جرير265_.2020 ،
صفحة.
 332.024شلي
سيكيولوج ية المال  :دروس خالدة في الثروة ،و الطمع ،و السعادة = The Psychology of
 / Money : Timeless Lessons on Wealth, Greed, and Happinessمورجان هاوسل ؛
ترجمة  :كنان القرحالي_.القاهرة  :دار عصير الكتب 330_.2021 ،صفحة.
 332.4019هاو

األخالق
أدب الحياة  /كمال جنبالط_.بيروت  :الدار التقدمية 337_.2011 ،صفحة.
 170جنب

األدب
عربة إسمها اللذة =  / A streetcar Named Desireتينسي وليامز ؛ إعداد  :خليل حنا
تادرس_.القاهرة  :ص للنشر و التوزيع 319_.2015 ،صفحة.
 808.82ولي
الطبيعة و مسالك الطمأنينة = Nature and the Path to Serenity : Words of
 / Inspirationستيفانو أجابيو_.الرياض  :مكتبة جرير 140_.2020 ،صفحة.
 808.882أجا
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مأوى النساء إغتيال بولبوس قيصر بروتوس  /تأليف  :تونجر جوجن أوغلو ؛ ترجمة  :صفوان
الشلبي ؛ مراجعة مقدمة ودراسة نقدية  :محمد حقي صوتشين_.الكويت  :المجلس
الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب 166_.2021 ،صفحة.
 894.352أوغ
المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك  /عبد العزيز حمودة_.القاهرة  :رؤية للنشر و
التوزيع 434_.2020 ،صفحة.
 801.95حمو
المقاربة التداولية لألدب  /إلفي بوالن ؛ ترجمة  :محمد تنفو ،ليلى أحمياني ؛ مراجعة
وتنسيق وتقديم  :سعيد جبار_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع 235_.2018 ،صفحة.
 809بول
فن كتابة السيناريو  /يوجين فال ؛ ترجمة  :مصطفى محرم_.القاهرة  :دار رؤية للنشر و
التوزيع 296_.2015 ،صفحة.
 808.23هار

األدب اإلسباني
كتاب الالطمأنينة  /فرناندو بيسوا ؛ ترجمة  :المهدي أخريف_.بيروت  :المركز الثقافي
العربي 473_.2021 ،صفحة.
 869.141بيس

األدب العربي
خطيئة الظل  /أماني المبارك_.عمان  :دار المعتز للنشر و التوزيع 123_.2021 ،صفحة.
 811.9565مبا
لي في ضمير الكون  :شعر  /تفاحه بطارسة_.عمان  :دار يافا العلمية للنشر و التوزيع،
 208_.2020صفحة.
 811.9565بطا
عامان من العزلة  :مآالت الجائحة  /د .عاصم منصور_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع،
 288_.2021صفحة.
 818.03منص
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برد النسيان  :نصوص  /جميلة أبو غليون_.عمان  :خطوط و ظالل للنشر و التوزيع،
 118_.2021صفحة.
 818أبو
ما كتبته نوال عباسي في الصحافة  /نوال عباسي_.عمان  :عباسي 2_.2021 ،مجلد.
 814عبا
ما كتب عن نوال عباسي  :مقاالت و نصوص  /إعداد  :محمد خضير_.عمان  :اآلن،
 116_.2018صفحة.
 814ما
ما كتبته  /نوال عباسي_.عمان  :دار دجلة للنشر و التوزيع 632_.2013 ،صفحة.
 811.9565عبا
إمرأة من زمن آخر  :نصوص وردية  /نوال عباسي_.عمان  :اآلن 174_.2017 ،صفحة.
 811.9565عبا
البناء الفني في الرواية السورية  / 2020-2011جمانة صوان_.عمان  :صوان268_.2021 ،
صفحة.
 813.009صوا
في ظالل األصيل  :شعر  /زهير أبو قطام_.عمان  :أبو قطام 110_.2021 ،صفحة.
 811.9565أبو
رسائل من الشاطئ اآلخر  /د .دالل مقاري باوش ،حسام عبد القادر_.القاهرة  :دار غراب
للنشر و التوزيع 265_.2021 ،صفحة.
 816باو
عصافير الشمس  :صفحات بين النكبة و النكسة  /نبيل جبريل_.القدس  :الرقمية للنشر و
التوزيع اإللكتروني 128_.2021 ،صفحة.
 814جبر
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الشعر األردني المعاصر  :مضامينه اإلنسانية و تشكيالته الفنية  /الدكتور محمد خالد
الحيصة_.عمان  :دار المعتز للنشر و التوزيع 287_.2021 ،صفحة.
 811.9565حيص
نظرية التأويل في النقد العربي  :النشأة و المرجع  /فيصل حصيد_.القاهرة  :رؤية للنشر و
التوزيع 295_.2018 ،صفحة.
 810.9حصي
السالم عليك يا صاحبي  /أدهم شرقاوي ( قس بن ساعدة )_.القاهرة  :دار عصير الكتب،
 339_.2021صفحة.
 818.02شرق
عن أشياء تؤلمك  /أحمد عبد اللطيف_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع186_.2020 ،
صفحة.
 818.03عبد
الفرح  /ديك الجن_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع 368_.2021 ،صفحة.
 818.07ديك
رسائل سقطت من ساعي البريد  /يوسف الدموكي_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و
التوزيع 263_.2020 ،صفحة.
 814دمو
المرايا المقعرة  :نحو نظرية نقدية عربية  /د .عبد العزيز حمودة_.القاهرة  :رؤية للنشر و
التوزيع 601_.2021 ،صفحة.
 810.9حمو
خربشات قلم رصاص  :نصوص و قصص قصيرة  /ريم تيسير غنام_.غزة  :مكتبة سمير
منصور للطباعة والنشر والتوزيع 159_.2021 ،صفحة.
 818.07غنا
وسواس  :نصوص  /ريم موسى العجرمي_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر
والتوزيع 112_.2021 ،صفحة.
 818.07عجر
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ال تقتلوا يوسف  :قصص  /سعيد محمد الكحلوت_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة
والنشر والتوزيع 112_.2020 ،صفحة.
 818كحل
البعد األسطوري في الرواية عند مصطفى القرنة  /علي القيسي_.عمان  :دار الرواية
العربية للنشر و التوزيع 124_.2020 ،صفحة.
 813.009قيس

التاريخ العربي
موضوعية الكتابة التاريخية عن األبطال و النخب و الجماهير  :دراسات مهداة إلى عبد
الخالق الشين  /إعداد  :وائل إبراهيم الدسوقي ؛ تحرير  :أحمد زكريا الشلق_.القاهرة  :دار
الكتب و الوثائق القومية 478_.2017 ،صفحة.
 956.0072دسو
ندوة العالم العربي بعد مائة عام من سايكس بيكو  /إعداد  :صالح محمد عمر ؛ إشراف و
تقديم  :أشرف محمد مؤنس_.القاهرة  :دار الكتب و الوثائق القومية 373_.2017 ،صفحة.
 956.09ندو
عيون التواريخ  :عصر سالطين المماليك  /صالح الدين محمد بن شاكر بن أحمد بن أعبد
الرحمن داراني الدمشقي الكتبي ؛ تحقيق  :أحمد عبد الستار ؛ مراجعة  :أيمن فؤاد
سيد_.القاهرة  :دار الكتب و الوثائق القومية 535_.2017 ،صفحة.
 956.062كتب

التاريخ القديم
حروب األنباط و اليهود  /سماح بركات_.عمان  :بركات 144_.2021 ،صفحة.
 939.48برك

التراجم واألنساب
الحقيقة بيضاء  :مذكرات طاهر المصري سيرة عشناها و نرويها  /طاهر المصري_.بيروت :
المؤسسة العربية للدراسات و النشر 2_.2021 ،جزء .
 923.209565مصر
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إبراهيم العجلوني  :مرايا الحضور  /إعداد و تقديم  :سمير اليوسف_.عمان  :دار الخليج
للنشر و التوزيع 568_.2021 ،صفحة.
 928.109565يوس

التعليم
اإلدارة و التربية  /المؤلف  :محمد عبد القادر عمرو_.عمان  :عمرو 155_.2021 ،صفحة.
 371.2عمر

الجغرافيا
تطوان و حكايا أخرى  :من أدب الرحالت  /سميح مسعود_.عمان  :اآلن ناشرون وموزعون،
 326_.2018صفحة.
 910.9614مسع

الحواسيب
المبتكرون = The Innovators : How A Group of Hackers, Geniuses, and Geeks
 / Created the Digital Revolutionوالتر إيزاكسون_.الرياض  :مكتبة جرير،
 586_.2019صفحة.
 004.0922إيز
تصميم تجربة المستخدم  :مقدمة عملية = User Experience Design : A Practical
 / Introductionغافن أالنوود و بيتر بير ؛ ترجمة  :م .ديمة إياسو_.عمان  :جبل عمان،
 155_.2021صفحة.
 005.437أال

الديانات
أهل الكهف  :مخطوطات البحر الميت  /هالة العوري_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع،
 407_.2021صفحة.
 296.155عور

الطب
تاريخ الطب الحديث في األردن و فلسطين منذ القرن التاسع عشر  /كامل محمد صالح
العجلوني_.عمان  :العجلوني 3_.2021 ،مجلدات .
 610.9565عجل
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كيف ترفض بعناد أن تجعل نفسك بائسا حيال أي شيء ،نعم ،أي شيء = How to
/ Stubbornly Refuse to Make Yourself Miserable About Anything _Yes, Anything
ألبرت إليس ؛ مع تقديم جديد بقلم  :د .كريستين إيه .دويل_.الرياض  :مكتبة جرير،
 265_.2021صفحة.
 616.8914إلي
قائمة طول العمر = The Longevity List : Myth Busting The Top Ways To Live A
 / Long And Healthy Lifeالبروفيسور مرلين توماس_.الرياض  :مكتبة جرير412_.2021 ،
صفحة.
 612.68توم
مدخل إلى العالج النفسي الوجودي  /رولو ماي ،إرفين يا لوم ؛ ترجمة و قدم له و علق
عليه  :د .عادل مصطفى ؛ مراجعة  :د .غسان يعقوب_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع،
 173_.2015صفحة.
 616.8914ماي
العالج المعرفي و اإلضطرابات اإلنفعالية  /د .آرون بيك ؛ نقله إلى العربية  :د .عادل
مصطفى ؛ راجعه  :غسان يعقوب_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع 383_.2019 ،صفحة.
 616.891425بيك

الظواهر الطبيعية الخارقة
مطرقة الساحرات =  / Malleus maleficarumهينريتش كريمر ؛ ترجمة  :د .أحمد خالد
مصطفى ؛ مراجعة  :محمد الجيزاوي_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع391_.2020 ،
صفحة.
 133.4كري

العادات والتقاليد
األوروبيون في مدونات التراث العماني  / 1950-1498ناصر السعدي_.مسقط  :وزارة
اإلعالم 89_.2021 ،صفحة.
 398.095691سعد
اإلتيكيت و فن التعامل مع اآلخرين  /نادية الحفني ،دعاء حبيب_.القاهرة  :مكتبة الدار
العربية للكتاب 302_.2016 ،صفحة.
 395حفن
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العلوم السياسية
التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني The Palestinian Strategic Report = 2019-2018
 / 2012-2013محسن محمد صالح_.بيروت  :مركز الزيتونة للدراسات و اإلستشارات،
 360_.2020صفحة.
 320.9564تقر
المجاز السياسي /تأليف  :عمار علي حسن_.الكويت  :المجلس الوطني للثقافة و الفنون
و اآلداب 375_.2021 ،صفحة.
 320.01حسن
مبادئ العالقات الدولية  /محمد حمد القطاطشة_.عمان  :دار وائل للنشر و التوزيع،
 344_.2014صفحة.
 327قطا
السياسة األمريكية في إدارة األزمات الدولية  /تأليف  :الدكتور سعد شاكر شبلي ،الدكتور
محمد حسين المومني_.عمان  :شركة دار األكاديميون للنشر و التوزيع197_.2017 ،
صفحة.
 327.73شبل
أثر التغيرات في النظام الدولي على السياسة الخارجية األردنية خالل الفترة / 1999-1989
الدكتور  :قاسم جميل علي الثبيتات ؛ المدققين اللغويين  :د.هارون الربابعة ،د.نبيل
حسنين ،د.إبراهيم خليل_.عمان  :الثبيتات 296_.2010 ،صفحة.
 327.565ثبي

العلوم الطبيعية
الحنين إلى الخرافة  :فصول في العلم الزائف  /د .عادل مصطفى_.القاهرة  :رؤية للنشر و
التوزيع 384_.2018 ،صفحة.
 501مصط

الفلسفة
مدخل لقراءة هيجل  /ألكسندر كوجيف ؛ ترجمة و تقديم  :عبد العزيز بومسهولي_.القاهرة
 :رؤية للنشر و التوزيع 442_.2017 ،صفحة.
 193كوج
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فلسفة العقل  :مدخل معاصر  /جون هيل ؛ نقله إلى العربية و زوده بالشروح و التعليقات :
د .عادل مصطفى_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع 378_.2017 ،صفحة.
 128.2هيل
كارل بوبر  :مائة عام من التنوير  /د .عادل مصطفى_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع،
 366_.2020صفحة.
 190مصط
فهم الفهم  :مدخل إلى الهرمنيوطيقا  :نظرية التأويل من أفالطون إلى جادامر  /د .عادل
مصطفى_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع 501_.2007 ،صفحة.
 121.686مصط
الفلسفة طريقة حياة  :التدريبات الروحية من سقراط إلى فوكو = Philosophy As A Way
 / Of Life : Spiritual Exercises From Socrates To Foucaultبيير هادو ؛ نقله إلى العربية
و قدم له و زوده بالتعليقات و الشروح  :د .عادل مصطفى_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع،
 418_.2019صفحة.
 100هاد
أوهام العقل  :قراءة في األورجانون الجديد لفرنسيس بيكون  /د .عادل مصطفى_.القاهرة :
رؤية للنشر و التوزيع 215_.2016 ،صفحة.
 194مصط
األورجانون الجديد  :إرشادات صادقة في تفسير الطبيعية  /فرنسيس بيكون ؛ ترجمة  :د.
عادل مصطفى_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع 351_.2019 ،صفحة.
 160بيك
عزاء الفلسفة  /بوئثيوس ؛ ترجمة  :د.عادل مصطفى ؛ راجعه على الالتينية و قدمه  :د.
أحمد عتمان_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع 342_.2008 ،صفحة.
 100بوئ
التأمالت  /ماركوس أوريليوس ؛ نقله إلى العربية و شرحه و علق عليه  :د .عادل مصطفى
؛ مراجعة و تصدير  :د .أحمد عثمان_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع 398_.2019 ،صفحة.
 188أور
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الفلسفة اإلسالمية
نصر حامد أبو زيد  :مرجعيات القراءة و التأويل  /اليامين بن تومي_.القاهرة  :رؤية للنشر و
التوزيع 288_.2019 ،صفحة.
 189.18توم

الفنون
الفن  /كاليف بل ؛ نقله إلى العربية  :عادل مصطفى ؛ راجعه و قدم له  :ميشيل
ميتياس_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع 302_.2013 ،صفحة.
 701بل
أساسيات اللون في التصميم  :دليل يبين مدى تأثير اللون في التصميم = Design
 / Elements : Color Fundamentalsآريس شيرن_.عما ن  :جبل عمان156_.2021 ،
صفحة.
 701.85شير

الفنون الترفيهية واالستعراضية
المسرح و المجتمع المصري من النهضة إلى ثورة  / 1919تأليف  :إيمان النمر_.القاهرة :
دار الكتب و الوثائق القومية 250_.2019 ،صفحة.
 792.0962نمر

القانون
ضمانات المشتكى عليه المنبثقة عن التوقيف و بدائله وفقا آلخر التعديالت التشريعية
االردنية  :دراسة مقارنة  /الدكتور  :خالد مجاهد التميمي_.عمان  :دار وائل للنشر و
التوزيع 376_.2022 ،صفحة.
 345.5650527تمي
عقود نقل التكنولوجيا  :اإللتزامات المتبادلة و الشروط التقييدية  :دراسة مقارنة  /الدكتور :
وليد عودة الهمشري_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 336_.2009 ،صفحة.
 343.074همش
شرح قانون العقوبات القسم الخاص  :الجرائم الواقعة على األموال  /الدكتور محمد سعيد
نمور_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 2_.2018 ،جزء.
 345.565026حدي
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التحكيم التجاري الدولي  :دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري الدولي كما جاء في
القواعد و اإلتفاقيات الدولية و اإلقليمية و العربية مع إشارة الى أحكام التحكيم في
التشريعات العربية  /األستاذ الدكتور  :فوزي محمد سامي_.عمان  :دار الثقافة للنشر و
التوزيع 478_.2012 ،صفحة.
 347.09سام
الحماية الجزائية للطفل في قانون العقوبات  :دراسة مقارنة  /الرائد سفيان محمود
الخوالدة_.عمان  :دار وائل للنشر و التوزيع 218_.2013 ،صفحة.
 346.017خوا
حقوق اإلنسان  /األستاذ الدكتور  :سهيل حسين الفتالوي_.عمان  :دار الثقافة للنشر و
التوزيع 352_.2016 ،صفحة.
 341.48فتل
شرح القانون التجاري  /تأليف  :األستاذ الدكتور فوزي محمد سامي ،راجع و عدل المادة
العلمية المحامي الدكتور محمد فواز المطالقة_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع،
 2_.2009جزء .
 346.56507سام
حقوق الطفل في التشريعات الوضعية و ا لمواثيق الدولية  :دراسة مقارنة  /الدكتور محمد
حميد الرصيفان العبادي_.عمان  :دار وائل للنشر و التوزيع 271_.2013 ،صفحة.
 346.017عبا
الوجيز في القضاء اإلداري  /الدكتور  :زهير أحمد قدورة ،الدكتور  :محمد عبد المحسن بن
طريف_.عمان  :دار وائل للنشر و التوزيع 498_.2020 ،صفحة.
 342.565066قدو
القانون الدولي العام  :كتاب مقيم و محكم علميا  /األستاذ الدكتور مخلد إرخيص
الطراونة_.عمان  :دار وائل للنشر و التوزيع 466_.2017 ،صفحة.
 341طرا
دعوى بطالن حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية  /المحامي الدكتور  :محمد داود
الزعبي_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 384_.2011 ،صفحة.
 341.522زعب
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شرح أحكام قانون العمل وفقا آلخر التعديالت و إجتهادات محكمة التمييز  /األستاذ الدكتور
 :جعفر محمود الم غربي_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 295_.2018 ،صفحة.
 344.01مغر
شرح القانون المدني  :العقود المسماة في المقاولة ،الوكالة ،الكفالة  /الدكتور  :عدنان
إبراهيم السرحان_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 303_.2013 ،صفحة.
 346.56502سرح
آثار حكم إلغاء القرار اإلداري  :دراسة مقارنة  /الدكتورة ميسون جريس اإلعرج_.عمان  :دار
وائل للنشر و التوزيع 326_.2013 ،صفحة.
 342.066أعر
حق الرد و التصحيح في التشريعات اإلعالمية و الصحفية  /الدكتور الطيب بلواضح_.عمان :
دار الثقافة للنشر و التوزيع 349_.2015 ،صفحة.
 343.0998بلو
المدخل إلى قانون اإلعسار التجاري  /للمؤلف المحامي  :بشير سالم ربعي_.عمان  :دار
أمواج للنشر و التوزيع 232_.2018 ،صفحة.
 346.565078ربع
القانون الدولي العام  :الجزء الخاص إ .إ .لوكاشوك ؛ ترجمة  :محمد حسين القضاة_.عمان
 :مؤسسة الوراق للن شر و التوزيع 303_.2010 ،صفحة.
 341لوك
حماية الصحفيين و وسائل اإلعالم أثناء النزاعات المسلحة  :دراسة تحليلية في ضوء
أحكام القانون الدولي اإلنساني  /عبد القادر بشير حوبه_.عمان  :دار الثقافة للنشر و
التوزيع 295_.2012 ،صفحة.
 341.67حوب
التجارة عبر الحاسوب  :ماهيتها ،إثباتها ،وسائل حمايتها ،القانون الواجب التطبيق عليها
في كل من األردن و مصر و إمارة دبي  :دراسة مقارنة  /المحامي الدكتور  :عامر محمود
الكسواني_.عمان  :دار الثقافة للنشر و التوزيع 304_.2009 ،صفحة.
 343.560870285كسو
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القصص
روت لي حكايتها  :رواية  /د .سوزان خلقي_.عمان  :اآلن 133_.2021 ،صفحة.
خلق ر
ناجون من الحب  /أشرف الضباعين_.عمان  :دار الخليج للنشر و التوزيع277_.2020 ،
صفحة.
ضبا ن
جراح المدينة  :رواية تحكي قصة شعب في مرآة اإلنسانية  /محمد عبد الجبار
الزبن_.عمان  :دار دجلة 440_.2022 ،صفحة.
زبن ج
السر المكنون  :رواية =  / The Secret Scriptureتأليف  :سبستيان باري ؛ ترجمة  :د.
طيبة صادق ؛ مراجعة د .محمد غنوم_.الكويت  :المجلس الوطني للثقافة و الفنون و
اآلداب 383_.2020 ،صفحة.
بار س
ألف شمس ساطعة =  / A Thousand Splendid Sunsخالد حسيني ؛ ترجمة  :إيهاب
عبد الحميد_.الدوحة  :دار جامعة حمد بن خليفة 543_.2017 ،صفحة.
حسي أ
في ديسمبر تنتهي كل األحالم  :رواية  /أثير عبد هللا النشمي_.بيروت  :دار الفارابي،
 182_.2013صفحة.
نشم د
ليليات رمادة  :رواية  /واسيني األعرج_.بيروت  :دار اآلداب للنشر و التوزيع464_.2021 ،
صفحة.
أعر ل
أوبال  :رواية  /حنان الشين_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع 351_.2018 ،صفحة.
الش أ
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رفيقي  :رواية =  / My Comradeمكسيم غوركي ؛ ترجمة  :جورج جرداق_.عمان :
األهلية للنشر و التوزيع 79_.2021 ،صفحة.
غور ر
حرير الغزالة  :رواية  /جوخة الحارثي_.بيروت  :دار اآلداب للنشر و التوزيع183_.2021 ،
صفحة.
حار ح
آن في المرتفعات الخضراء  :رواية =  / Anne of Green Gablesلوسي مود مونتغمري ؛
ترجمة إيناس سمير_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع 447_.2021 ،صفحة.
مون آ
في المنزل المجاور =  / The Couple Next Doorشاري البينا ؛ ترجمة  :سلمى
الحافي_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع 358_.2021 ،صفحة.
الب م
أرض زيكوال  :رواية  /عمرو عبد الحميد_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع،
288_.2010صفحة.
عبد أ
إيكادولي  :رواية  /حنان الشين_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع316_.2016 ،
صفحة.
الش إ
مأساة كاتب القصة القصيرة  :رواية  /إبراهيم نصر هللا_.بيروت  :الدار العربية للعلوم،
 197_.2021صفحة.
نصر م
الحياة  :رواية  /غيوم ميسو ؛ نقلته من الفرنسية  :سمر معتوق_.بيروت  :هاشيت أنطوان،
 238_.2021صفحة.
ميس ح
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الرصاصة  : 666رواية  /تفاحة بطارسة_.عمان  :دار ياقا العلمية للنشر و التوزيع،
 258_.2020صفحة.
بطا ر
بيت خالتي  :رواية  /أحمد خيري العمري_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع،
 390_.2020صفحة.
عمر ب
بيرغامو  :رواية  /مصطفى القرنة_.عمان  :دار اإلسراء للنشر و التوزيع 136_.2020 ،صفحة.
قرن ب
فوضى في حديقة الشيطان  /مصطفى القرنة_.عمان  :القرنة 213_.2021 ،صفحة.
قرن ف
أريد عمال  :رحلة البحث عن عمل  /رناد المصالحة_.عمان  :المصالحة 163_.2021 ،صفحة.
مصا أ
الالمسمى =  / The Unnamableصامويل بيكيت ؛ ترجمة  :حسين عجة ؛ تقديم محمد
فطومي_.دمشق  :دار المدى لإلعالم و الثقافة و الفنون 159_.2019 ،صفحة.
بيك ل
صراع العقل و العاطفة  :قصص و حكايات  /تأليف  :الدكتور الشريف عبد الفتاح رمضان عبد
العال_.عمان  :مدارس الرقي التربوي 244_.2021 ،صفحة.
عبد ص
الزهير  /باولو كويليو ؛ ترجمة  :رنا الصيفي ؛ تدقيق لغوي  :روحي طعمة_.بيروت  :شركة
المطبوعات للتوزيع و النشر 348_.2005 ،صفحة.
كوي ز
عسل المرايا  :رواية  /نافذ أبو حسنة_.الرباط  :ضفاف 306_.2015 ،صفحة.
أبو ع
سر الصبر  :رواية  /ج وستاين غاردر ؛ النص العربي  :مدني قصري_.ستوكهولم  :دار
المنى 384_.2006 ،صفحة.
غار س
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مباريات الجوع  :رواية =  / The Hunger Gamesتأليف  :سوزان كولينز ؛ ترجمة  :سعيد
الحسنية_.بيروت  :الدار العربية للعلوم 423_.2010 ,صفحة.
كول م
الخيميائي  /باولو كويلو ؛ ترجمة  :جواد صيداوي ؛ تدقيق لغوي  :روحي طعمة_.بيروت :
شركة المطبوعات للتوزيع و النشر 187_.2003 ،صفحة.
كوي خ
زوربا  :رواية  /نيكوس كازانتزاكي_.بيروت  :دار اآلداب للنشر و التوزيع 391_.2013 ،صفحة.
كاز ز
سماءان  :رواية  /بهاء الغرايبة_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 302_.2016 ،صفحة.
غرا س
دنيا  :رواية  /بهاء الغرايبة_.عمان  :األهلية للنشر و التوزيع 167_.2014 ،صفحة.
غرا د
ما تبقى لكم  /غسان كنفاني_.قبرص  :الرمال 88_.2018 ،صفحة.
كنف ت
أرض البرتقال الحزين  /غسان كنفاني_.قبرص  :الرمال 118_.2018 ،صفحة.
كنف غ
عن الرجال و البنادق  /غسان كنفاني_.قبرص  :الرمال 159_.2018 ،صفحة.
كنف ع
أم سعد  :رواية  /غسان كنفاني_.قبرص  :الرمال 76_.2018 ،صفحة.
كنف أ
األربعة الكبار =  / The Big Fourأجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير 312_.2020 ،صفحة.
كري أ
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شر تحت الشمس  :جريمة قتل على شاطئ البحر =  / Evil Under the Sunأجاثا
كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير 322_.2020 ،صفحة.
كري ش
جريمة قتل في اإلسطبالت =  / Murder in the Mewsأجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة
جرير 387_.2021 ،صفحة.
كري ج
قطار  4:50من بادينجتون  :ماذا رأت السيدة إلسبيث ؟ =  / From Paddington 4:50أجاثا
كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير 330_.2019 ،صفحة.
كري
لغز المشكالت الثالث عشر =  / The Thirteen Problemsأجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة
جرير 350_.2020 ،صفحة.
كري ل
بوابة المصير  :الرسالة الغامضة =  / Postern of Fateآجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة
جرير 412_.2019 ،صفحة.
كري ب
إحتفال هيركيول بوارو بالعام الجديد  :جريمة قتل في يوم العطلة = Hercule Poirot's
 / Partyأجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير 326_.2019 ،صفحة.
كري إ
القضية الغامضة في مدينة ستايلز =  / The Mysterious Affair At Atylesأجاثا
كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير 317_.2021 ،صفحة.
كري
بيت الرجل الميت =  / Dead Man's Follyأجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير،
 285_.2021صفحة.
كري ب
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المنزل األعوج =  / Crooked Houseأجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير303_.2021 ،
صفحة.
كري م
القتل السهل =  / Murder Is Easyآجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير325_.2020 ،
صفحة.
كري
الشاهد الصامت =  / Dumb Witnessأجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير296_.2021 ،
صفحة.
كري ش
الموعد الدامي =  / Appointment With Deathأجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير،
 341_.2020صفحة.
كري م
خداع المرايا =  / They Do It With Mirrorsأجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير،
 339_.2021صفحة.
كري خ
لغز سيتافورد  :جريمة قتل في منزل هازلمور =  / The Sittaford Mysteryأجاثا
كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير 348_.2020 ،صفحة.
كري ل
السيانيد الساطع =  / Sparkling Cyanideأجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير،
 334_.2019صفحة.
كري س
قضايا بوارو األولى  :الحنين للماضي =  / Poirot Early Casesأجاثا كريستي_.الرياض :
مكتبة جرير 396_.2020 ،صفحة.
كري
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الفتاة الثالثة  :الجريمة المنسية =  / Third Girlأجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير،
 352_.2021صفحة.
كري ف
الساعات  :جثة في منزل اآلنسة العمياء =  / The Clocksآجاثا كريستي_.الرياض  :مكتبة
جرير 398_.2021 ،صفحة.
كري س
لغز المنبهات السبعة  :الجريمة الغريبة =  / The Seven Dials Mysteryأجاثا
كريستي_.الرياض  :مكتبة جرير 379_.2021 ،صفحة.
كري ل
دراسة في اللون القرمزي  /آرثر كونان دويل_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع،
 132_.2021صفحة.
دوي د
مذكرات شيرلوك هولمز  /آرثر كونان دويل_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع،
 233_.2021صفحة.
دوي م
قضايا شيرلوك هولمز  /آرثر كونان دويل_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع،
 233_.2021صفحة.
دوي
بعد منتصف الليل  :مجموعة قصصية مذهلة ستأخذك إلى أعماق لم تكتشفها من قبل /
م .عبد الوهاب السيد الرفاعي[_.الكويت]  :نوفابلس للنشر و التوزيع 327_.2020 ،صفحة.
رفا ب
حكايات من العالم اآلخر  :مجموعة قصصية  /م .عبد الو هاب السيد الرفاعي_.الكويت  :نوفا
بلس للنشر و التوزيع 350_.2020 ،صفحة.
رفا ح

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

حاالت نادرة  :قصص غريبة تدور أحداثها حول مراهقات كويتيات  /بقلم  :م .عبد الوهاب
السيد الرفاعي[_.الكويت ]  :نوفابلس للنشر و التوزيع 225_.2020 ،صفحة.
رفا ح
مخطوطات مدفونة  /م .عبد الوهاب السيد الرفاعي ،أسامة المسلم_.الكويت  :نوفا بلس
للنشر و التوزيع 336_.2019 ،صفحة.
رفا م
متحف األرواح  :أسرار عائلة كويتية  :رواية  /عبد الوهاب السيد الرفاعي[_.الكويت] :
نوفابلس للنشر و التوزيع 181_.2020 ،صفحة.
رفا م
مالذ  :الصندوق األسود للبنات  /م .عبد الوهاب السيد الرفاعي_.الكويت  :نوفا بلس
للنشر و التوزيع 242_.2020 ،صفحة.
رفا م
المعقد  :رواية غريبة ..غريبة جدا  /م .عبد الوهاب السيد الرفاعي [_.الكويت ]  :نوفا بلس
للنشر و التوزيع 192_.2020 ،صفحة.
رفا م
ثاني إثنين  :رواية  /أدهم شرقاوي_.الكويت  :دار كلمات للنشر و التوزيع202_.2020 ،
صفحة.
شرق ث
الخطة السرية إلنقاذ البشرية  /أحمد خيري العمري_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و
التوزيع 262_.2021 ،صفحة.
عمر خ
فتاة الياقة الزرقاء  /عمرو عبد الحميد_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع271_.2021 ،
صفحة.
عبد ف

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

حاالت نادرة  :قصص غريبة تدور أحداثها حول مراهقات كويتيات  /م .عبد الوهاب السيد
الرفاعي[_.الكويت]  :نوفابلس للنشر و التوزيع 225_.2020 ،صفحة.
رفا ح
حاالت نادرة  :قصص غريبة تدور أحداثها حول فتيات كويتيات  /م .عبد الوهاب السيد
الرفاعي[_.الكويت ]  :نوفابلس للنشر و التوزيع 225_.2019 ،صفحة.
رفا ح
صورة للفنان في شبابه  :رواية  /جيمس جويس ؛ ترجمة وتقديم  :ماهر
البطوطي_.القاهرة  :دار رؤية للنشر و التوزيع 463_.2020 ،صفحة.
جوي ص
هوشيالجا  :رواية  /سميح مسعود_.عمان  :اآل ن ناشرون وموزعون 256_.2020 ،صفحة.
مسع هـ
رجال في الشمس  /غسان كنفاني_.قبرص  :الرمال 112_.2018 ،صفحة.
كنف ر
الفيزياء تتحدث  :قصص علمية للفتيان  /غادة حمدان_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة
والنشر والتوزيع 224_.2021 ،صفحة.
حمد ف
صوت من وسط الظالم  :رواية  /زهرة خدرج ؛ تدقيق لغوي  :إبراهيم أبو حمادة_.غزة :
مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع 272_.2020 ،صفحة.
خدر ص
واحد و عشرون خريفا  :قصص قصيرة  /صابرين أبو عسكر_.غزة  :مكتبة سمير منصور
للطباعة والنشر والتوزيع 96_.2021 ،صفحة.
أبو و
واقع الصندوق و قصص أخرى  /سماء الزعانين_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر
والتوزيع 127_.2021 ،صفحة.
زعا و

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

خدش  :رواية  /ديما دياب عوض_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع،
 126_.2020صفحة.
عوض خ
نساء الظل  :رواية  /خالد محمد صافي_.غز ة  :مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر
والتوزيع 240_.2021 ،صفحة.
صاف ن
وريثة فينوس  :رواية  /إبراهيم حمدان_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر
والتوزيع 143_.2021 ،صفحة.
حمد و
تمزق شرنقة  :رواية  /عبد الكريم أبو عابد_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر
والتوزيع 128_.2021 ،صفحة.
أبو ت
مدينة البكاء  :مجموعة قصصية  /غادة سفيان القصاص_.غزة  :مكتبة سمير منصور
للطباعة والنشر والتوزيع 158_.2021 ،صفحة.
قصا م
صهيل أنثى  :مجموعة قصصية  /خالد محمد صافي_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة
والنشر والتوزيع 224_.2021 ،صفحة.
صاف ص
أسير الثلج  :رواية =  / Snowpresonerكمال صبح_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة
والنشر والتوزيع 208_.2021 ،صفحة.
صبح أ
لم يمن موتا  :رواية  /نعمة حسن_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع،
 302_.2021صفحة.
حسن ل

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

حكايات على جدائل الريح  :نصوص مفتوحة  /علي عودة_.غزة  :مكتبة سمير منصور
للطباعة والنشر والتوزيع 192_.2021 ،صفحة.
عود ح
كشجرة زيتون  :رواية  /سعيد رمضان علي_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر
والتوزيع 295_.2021 ،صفحة.
علي ك
جدران صامتة  :قصص قصيرة  /س عيد الكحلوت_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة و
النشر و التوزيع 143_.2021 ،صفحة.
كحل ج
تحت السوط  :قصص قصيرة  /محمد نصار_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة و النشر و
التوزيع 96_.2021 ،صفحة.
نصا ت
ليل و أسئلة  :رواية  /محمد نصار_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع،
 240_.2021صفحة.
نصا ل
حلم العودة  :رواية  /نهيل الشرافي_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة و النشر و التوزيع،
 176_.2021صفحة.
شرا ح
طيفها دافئ  :رواية  /رغد الدلو_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة و النشر و التوزيع،
 303_.2021صفحة.
دلو ط
أزهار الليمون  :رواية  /نور محسن كحيل_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر
والتوزيع 163_.2020 ،صفحة.
كحي أ

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

وعد اآلخرة  :رواية  /عائد الحلبي_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع،
 344_.2021صفحة.
حلب و
قبل أن أصبح في عداد الموتى  :مجموعة قصصية  /ليندة كامل_.غزة  :مكتبة سمير
منصور للطباعة والنشر والتوزيع 94_.2021 ،صفحة.
كام
أنتيخريستوس  :رواية  /أحمد خالد مصطفى[_.القاهرة]  :عصير الكتب للنشر و التوزيع،
 2_.2015,2021جزء.
مصط أ

اللغة العربية
مخزون البالغة  :المخزون و الدر المنظوم و اللفظ المعدوم ألبي الفضل الميكالي وهو
فصوص الفصول المستخرجة من رسائله  /عبيد هللا بن أحمد بن علي أبو فضل الميكالي ؛
تحقيق وشرح وتقديم  :عبد الرازق حويزي_.القاهرة  :دار الكتب و الوثائق القومية،
 642_.2020صفحة.
 414أبو
األداء الصوتي و فنونه  /هاشم عبد السالم الكفاوين[_.الدوحة]  :معهد الجزيرة لإلعالم،
 257_.2021صفحة.
 411.1كفا

المجموعات العامة
المنابر  :خطب و أحاديث شعبية  /الدكتور إفرام البعلبكي_.لبنان  :البعلبكي444_.2018 ،
صفحة.
 081بعل
لمع من فكر معلم  :تأمالت و تعاليم على أوراق مبعثرة  /د .إفرام البعلبكي_.لبنان :
البعلبكي 294_.2017 ،صفحة.
 081بعل

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

وراء الباب المغلق  :تاريخ ..علوم و أشياء ال تعرفها !!  /م .عبد الوهاب السيد
الرفاعي_.الكويت  :نوفا بلس للنشر و التوزيع 123_.2020 ،صفحة.
 081رفا

المسيحية
دع مخك يعمل  :مفتاحك لبلوغ ذروة السعادة و التفكير و الصحة  /كارولين ليف ؛ ترجمة :
إدوارد وديع عبد المسيح ؛ مراجعة  :جرجس ميالد_.القاهرة  :مكتبة دار الكلمة للنشر و
التوزيع 289_.2013 ،صفحة.
 248.4ليف

المشاكل والخدمات اإلجتماعية
إثنا عشر عاما ف ي األسر  /سفيان أبو زايدة_.غزة  :مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر
والتوزيع 272_.2021 ،صفحة.
 365.4509564أبو

المعارف العامة
كروهات  /محمد القطعان_.المفرق  :القطعان 194_.2021 ،صفحة.
 001قطع

الهندسة
داخل اإلعصار  /جيفري موور ؛ ترجمة  :أحمد حسن_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و
التوزيع 343_.2021 ،صفحة.
 620.00688موو

إدارة األعمال
إدارة المشاريع المعاصرة  :منهج متكامل في دراسة إدارة المشاريع = Contemporary
 / Project Managementالدكتور  :موسى أحمد خير الدين_.عمان  :دار وائل للنشر و
التوزيع 300_.2014 ،صفحة.
 658.02خير
إدارة عمليات الخدمة =  / Managing Service Operationsالدكتورة  :كفاية محمد عبد
هللا_.القاهرة  :المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 551_.2021 ،صفحة.
 658.5عبد

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

تحليل و توصيف الوظائف  :المفاهيم العلمية و التطبيقات العملية في الوصف الوظيفي /
الدكتورة  :كفاية محمد عبد هللا_.عمان  :دار المسيرة للنشر و التوزيع 394_.2021 ،صفحة.
 658.306عبد
النجاح الساحق!  :كيف يبني مبادرو األعمال البارعون أعمالهم و تأثيرهم  -و كيف يمكنك
أنت أيضا = Crushing It! : How Great Entrepreneurs Build Their Business and
 / Influence--and How You Can, Tooغاري فيانيرتشوك_.الرياض  :مكتبة جرير،
 271_.2021صفحة.
 658.421فيا
المؤسس غير التقني  :كيف أسس شخص يبلغ  16عاما شركة برمجيات تساوي الماليين
دون كتابة أي أكواد = The Non-Technical Founder : How a 16-Year Old Built A
 / $100,000 Software Company Without Writing Any Codeجوش ماكدونالد_.الرياض :
مكتبة جرير 192_.2021 ،صفحة.
 658.421ماك
مؤشرات كبرى غير واضحة  :كيف ترى ما يغيب عن نظر اآلخرين و تتنبأ بالمستقبل =
Non Obvious Mega Trends : How to See What Others Miss and Predict the Future
 /روهيت بهارجافا_.الرياض  :مكتبة جرير 263_.2020 ،صفحة.
 658.40355بها
ماجستير إدارة األعمال اليومي  :كيف تحول تفكيرك التجاري عالمي المستوى إلى تألق
تجاري يومي = The Every Day MBA : How To Turn World-Class Business Thinking
 / Into Everyday Business Brillianceكريس دالتون_.الرياض  :مكتبة جرير312_.2020 ،
صفحة.
 658دال
عبور الفجوة = Crossing The Chasm : Marketing And Selling High-Tech Products
 / To Mainstream Customersجيفري موور ؛ المترجم  :عمر العوضي_.القاهرة  :عصير
الكتب للنشر والتوزيع 278_.2021 ،صفحة.
 658.8موو

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

عرض األفكار  :إجعل الناس يقعون في حب أفكارك =  / Pitching Ideasتأليف  :ييرون فان
خيل ؛ ترجمة  :م  .ديمة إياسو_.عمان  :جبل عمان 164_.2021 ،صفحة.
 658.85فان
إختبار أفكار العمل التجاري =  / Testing Business Ideasتأليف  :ديفيد جاي بالند ،أليكس
أوسترفالدر ؛ ترجمة  :ندى عصام السمان ؛ مراجعة م .محمد الخواجا_.عمان  :جبل عمان،
 337_.2021صفحة.
 658.4034بال

تاريخ مصر
القاهرة  :تاريخ المدن القديمة و دليل المدينة الحديثة  /تأليف  :فؤاد فرج ؛ دراسة وتقديم :
د .راضي محمد جودة_.القاهرة  :دار الكتب و الوثائق القومية 3_.2020 ،أجزاء.
 962.11فرج

علم اإلجتماع
نموذج الصين  :الجدارة السياسية و حدود الديموقراطية = The China Model : Political
 / Meritocracy and the Limits of Democracyتأليف  :دانييل بيل ؛ ترجمة  :عماد
عواد_.الكويت  :المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب 391_.2021 ،صفحة.
 306.20951بيل
محاط بالحمقى  :األنماط األربعة للسلوك البشري و كيفية التواصل معها في العمل و في
الحياة = Surrounded by Idiots : The Four Types of Human Behavior and How to
 / ) Effectively Communicate With Each in Business (and in Lifeتوماس إريكسون ؛
ترجمة  :عمر فتحي_.الجيزة  :دار صفصافة للنشر و التوزيع و الدراسات319_.2021 ،
صفحة.
 302.2إري
ثورة الشبكات اإلجتماعية  :ماهية مواقع التواصل اإلجتماعي و أبعادها التقنية ،اإلجتماعية،
اإلقتصادية ،الدينية ،و السياسية على الوطن العربي و العالم  /د .خالد غسان يوسف
المقدادي_.عمان  :دار النفائس للنشر و التوزيع 296_.2013 ،صفحة.
 302.231مقد

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

رؤية العالم  :حضور و ممارسات في الفكر و العلم و التعليم  /الدكتور  :فتحي حسن
ملكاوي_.عمان  :المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 448_.2021 ،صفحة.
 303.49ملك
هل تسمعني  :كيف تتواصل مع الناس في عالم إفتراضي = Can You Hear Me? : How
 / To Connect With People In A Virtual Worldنك مورجان_.الرياض  :مكتبة جرير،
 292_.2020صفحة.
 302.231مور
كيف تنسجم مع أي شخص = How To Get On With Anyone : Gain The Confidence
 / And Charisma To Communicate With Any Personality Typeكاثرين
ستوثارت_.الرياض  :مكتبة جرير 287_.2020 ،صفحة.
 302ستو
معجم الدراسات الثقافية  /كريس باركر ؛ ترجمة  :جمال بلقاسم_.القاهرة  :رؤية للنشر و
التوزيع 427_.2018 ،صفحة.
 306.03بار
و محياي  /وليد أحمد حسن فتيحي_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و التوزيع4_.2020 ،
مجلدات .
 301فتي
النظرية األنثروبولوجية  /محمد الخطيب_.دمشق  :دار مؤسسة رسالن للطباعة و النشر و
التوزيع 360_.2020 ،صفحة.
 301.01خطي

علم النفس
علم النفس الثقافي  :ماضيه و مستقبله  /مايكل كول ؛ ترجمة  :دكتور كمال شاهين ؛
دكتور عادل مصطفى_.القاهرة  :رؤية للنشر و التوزيع 352_.2017 ،صفحة.
 155.82كول
الثقة كل يوم  365 :طريقة لحياة بال خوف_.الرياض  :مكتبة جرير 365_.2020 ،صفحة.
 158.1ثقة

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

أنا و آدم و المونتيسوري  :رحلة أمومة  /مروة رخا_.القاهرة  :دار العين446_.2020 ،
صفحة.
 155.6463رخا
تصرفي كسيدة و فكري كرجل  :كيف ينظر الرجل إلى الحب و العالقة الحميمة و اإللتزام =
 / Act Like a Lady, Think Like a Manتأليف  :ستيف هارفي ؛ ترجمة  :جوان صفير
فغالي_.بيروت  :دار الكتاب العربي 196_.2016 ،صفحة.
 155.33هار
السر =  / The Secretروندا بايرن_.الرياض  :مكتبة جرير 180_.2019 ،صفحة.
 158.1باي
صدق و أنجز  17 :مبدأ للنجاح = Believe and achieve : W. Clement Stone's 17
 / principles of successدبليو .كليمينت ستون_.الرياض  :مكتبة جرير293_.2020 ،
صفحة.
 158.1ستو
معجزة الهدف الواضح و المحدد =  / The miracle of a definite chief aimميتش
هورويتز_.الرياض  :مكتبة جرير 203_.2020 ،صفحة.
 158.1هور
كيف يراك العالم  :إكتشف قيمتك العليا عبر علم الجاذبية = How the World Sees You :
 / Discover your Highest Value Through the Science of Fascinationسالي
هوجزهيد_.الرياض  :مكتبة جرير 448_.2020 ،صفحة.
 158.1هوج
المناطق الزرقاء للسعادة  :دروس من أسعد األشخاص في العالم = The Blue Zones of
 / Happiness : Lessons from the World's Happiest Peopleدان بويتنر_.الرياض  :مكتبة
جرير 284_.2020 ،صفحة.
 158بوي

للرجوع إلى قائمة المحتويات أنقر هنا

منحنى السعادة  :لماذا تصبح الحياة أفضل بعد الخمسين = The Happiness Curve :
 / Why Life Gets Better After 50جوناثان راوتش_.الرياض  :مكتبة جرير246_.2020 ،
صفحة.
 155.6راو
ولد ليفوز  :أعثر على نجاحك =  / Born To Win : Find Your Successزيج زيجالر مع توم
زيجالر_.الرياض  :مكتبة جرير 186_.2020 ،صفحة.
 158.1زيج
بال حدود  :كيف تتجاهل الجميع ،و ترسم طريقك الخاص ،و تعيش حياة أفضل = limitless
 / : How to Ignore Everybody, Carve Your Own Path, and Live Your Best Lifeلورا
جاسنر أوتينج_.الرياض  :مكتبة جرير 144_.2021 ،صفحة.
 158.1أوت
حرر ذاتك  :كن هادئا ،و واثقا ،و سعيدا في  10دقائق فقط يوميا = Unlock You : Be
 / Calm, Confident and Happy in Just 10 Minutes A Dayأندي باركر ،بيث وود_.الرياض
 :مكتبة جرير 248_.2020 ،صفحة.
 158.1بار
 50كتابا كالسيكيا في علم النفس  :طريقك المختصر ألهم األفكار عن العقل و الشخصية
و الطبيعة البشرية = Psychology Classics : Your Shortcut to the Most Important 50
 / Ideas on the Mind, Personality, and Human Natureتوم باتلر-باودون_.الرياض :
مكتبة جرير 373_.2021 ،صفحة.
 150بات
التعامل مع الفيل الموجود في الغرفة  :اإلنتقال من المناقشات الصعبة إلى التواصل
الصحي = Dealing With the Elephant in the Room: Moving From Tough
 / Conversations to Healthy Communicationمايك بيكتل_.الرياض  :مكتبة جرير،
 261_.2021صفحة.
 153.6بيك
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إستعادة عقلك  :كيف تهدئ أفكارك و تداوي عقلك و تسيطر على حياتك = Reclaim
Your Brain : How to Calm Your Thoughts, Heal Your Mind, and Bring Your Life
 / Back Under Controlجوزيف إيه أنيبالي_.الرياض  :مكتبة جرير 311_.2021 ،صفحة.
 158.1أني
التفكير الخارق  :دليلك الشامل إلى النماذج العقلية = Super Thinking : The Big Book
 / of Mental Modelsجبرايل واينبرج ،لورين ماكان_.الرياض  :مكتبة جرير368_.2021 ،
صفحة.
 153.42واي
تمرين العقل =  / The Mind Workoutمارك فريمان_.الرياض  :مكتبة جرير376_.2019 ،
صفحة.
 158.1فري
أسرع من قدرتنا على التفكير  :كيف تستعيد إبداعك في ثقافة عمل مفرطة اإلتصال =
Too Fast To Think : How To Reclaim Your Creativity In A Hyper-Connected Work
 / Cultureكريس لويس_.الرياض  :مكتبة جرير 212_.2020 ،صفحة.
 153.35لوي
لماذا يكذب الرجال و تبكي النساء  /آالن بيز ،باربرا بيز_.القاهرة  :عصير الكتب للنشر و
التوزيع 307_.2021 ،صفحة.
 155.64بيز
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